Laakerinlehti
Asiakaslehti 2021 syksy

www.kotigastronomi.fi

Syyssoppailua
Syksyllä ”soppaillaan” maukkailla gourmet keitoilla. Laita
sinäkin lusikkasi tähän soppaan ja nauti mahtavista makuelämyksistä. Tarjolla on seitsemän erilaista keittoa, joita voit
nyt ostaa joko yksittäin tai tarjoussetteinä. Muista myös Kotigastronomien valmiit ateria-ainekset.

TARJOUS SETIT
1. Kana-, Herkkusieni- ja Tomaatti-juustokeitto.
Nro. 15200
2. Savulohi-, Itämainen- ja
Porkkanasosekeitto. Nro. 15300

10 € /SETTI
Voimassa 30.09.2021.

Keitot yksittäin
3,80 € / pussi

Herkkusienikeitto

Savulohikeitto

Klassinen, kermaisen pehmeä sienikeitto, jossa on hienostunut herkkusienen aromi. (L,G).
Nro 1300 80 g

Kalakeitto vailla vertaa, tässä keitossa on hienostunut savustetun kalan aromi. (VL,G).
Nro 1313 65 g

Itämainen keitto

Tomaatti-juustokeitto

Mausteinen Curry ja makeat hedelmät maistuvat erityisen hyvälle tässä eksoottisessa keitossa. (L,G,M,V).
Nro 1302 80 g

Keitto, jossa on kypsien tomaattien mehukas maku kera
maukkaan juuston. Sopii loistavasti alkukeitoksi. (VL,G).
Nro 1315 75 g

Juustokeitto

Porkkanasosekeitto

Goudajuuston makuinen täyteläinen keitto on helppo
muunnella moneksi. (G).
Nro 1303 75 g

Pirteän oranssi porkkanasosekeitto
valmistuu käden kääntessä, kaksi
annosta pussista. (L,G,M,V).
Nro 1316 60 g

Kanakeitto
Perinteisen ja pehmeän makuinen kanakeitto on saavuttanut suuren suosion. Maista ja ihastu.
(L,G).
Nro 1301 60 g

Laktoositon = L, Gluteeniton =G, Suolaton = S, Maidoton = M,
Vegaaninen = V, Vähälaktoosinen = VL

Ainekset maukkaisiin aterioihin PATA-AINEKSET
Bolognese Vegetarian-ainekset
Helppo ja maistuva kasvisruoka käden käänteessä.
Valmista vegaaninen bolognesekastike ja nauti spagetin
kera tai käytä esim. bolognese-pizzan päällysteenä. Maukasta kotiruokaa, nopeasti ja helposti! Aineksessa soijarouhe
mukana, pussista 5 dl valmista kastiketta. (L,G,M,V).
Nro1317 100 g 3,90 €

Italian Pata, raketti-spagetilla
Lisää joukkoon jauhelihaa. Voidaan myös gratinoida uunissa juustoraasteen kera. (L,M,V).
Nro 1326 200 g 4,20 €
Pata-aines Italia, ilman spagettia (L,G,M,V)
Nro 1333 80 g 3,90 €

Intian Pata, riisillä

Lasagne Vegetarian-ainekset
Kasvislasagne - olkaa hyvät!
Kotigastronomin maistuvasta gluteenittomasta Lasagne-aineksesta kehitetty kasvisversio on kätevä valmistaa ja taatusti maukas ruoka, joka maistuu koko perheelle. Pakkauksesta
tulee 4 annosta lasagnea. Pakkaus sisältää mausteet ja soijarouheen (ei sisällä lasagnelevyjä). (G).
Nro 1319 145 g 4,60 €
Lasagne- ja pastakastike-ainekset, 6 annosta, (G).
Nro 1320 140 g 4,90 €

Itämaistyyppinen pataruoka, johon sopii lisukkeeksi kanasuikaleet. (L,G,M,V).
Nro 1323 210 g 4,50 €
Texmex Pata, riisillä (L,G,M,V). Nro 1331 180 g 3,90 €
Thai Pata, riisillä (L,G). Nro 1332 180 g 3,90 €
Napolin Pata, makaronilla (L,M,V). Nro 1327 210 g 4,20€
Pata-aines Napoli, ilman makaronia (L,G,M,V).
Nro 1335 80 g 3,90 €

Kasvispihvi-ainekset
Maukkaat vegaaniset pihvit tai pyörykät valmistuu helposti herkullisista aineksista. Pussista saat 3-4 pihviä
ja noin 8-10 pyörykkää. Ainesten lisäksi
tarvitset vain nesteen. Sisältää mm. soijarouhetta, punasipulia, paprikarouhetta, palsternakkaa sekä mausteita, kuten
mustapippuria ja valkosipulia yms.
(L,G,M,V).
Nro 1318 110 g 3,90 €

Lihapulla-ainekset
Mauste-, jatke- ja kiinteytysaine pihvi-,
pyörykkä ja mureketaikinoissa. Sopii hyvin myös riista-, broileri- ja kalapyöryköiden valmistukseen. (L).
Nro 1344 300 g 6,70 €
Nro 1345 GLUTEENITON 300 g 6,70 €
(L,G,M,V).

Sinun KoƟgastronomi-jälleenmyyjäsi

Pinaattirouhe
Kuivattu pinaatti sopii monenlaiseen ruoanlaittoon mm.
lettuihin, keittoihin, munakkaisiin, piiraisiin ja leipiin. Hyvää
myös smoothien joukossa.
Nro 597 40 g 3,90 € (L,G,M,V,S)

Punajuurirouhe
Kuivattu punajuuri helppokäyttöisessä muodossa rouheena. Lisää lihapullataikinan sekaan, jolloin saat helposti Lindströmin pihvit tai valmista maukas Borssikeitto.
Nro 603 120 g 4,10 € (L,G,M,V,S)

KEITOT TUHDIMMIKSI
HERKKUSIENIKEITTO - lisää kypsennettyjä sieniä
ITÄMAINEN KEITTO - lisää kypsiä broilerin tai possun palasia
JUUSTOKEITTO - lisää kypsiä kasviksia tai sieniä yms.
KANAKEITTO - lisää kypsiä kasviksia tai kanaa
SAVULOHIKEITTO - lisää kypsiä perunoita/kasviksia
TOMAATTI-JUUSTOKEITTO - lisää valmis porkkana- tai bataattisosepötkö
PORKKANASOSEKEITTO - mausta raejuusto Kotigastronomi
Välimeren yrttimausteella ja laita raejuustoa porkkanasosekeiton päälle. Sopii myös muille keitoille.

Välimeren yrttimauste
Nro 875 35 g 3,70 € (L,G,M,V,S)

www.koƟgastronomi.fi

